
Výklad pravidel sportovní střelby ISSF – březen 2015 
 

Pravidla sportovní střelby ISSF pro období 2013 až 2016 jsou v platnosti již dva roky. První „Výklad 

pravidel“ vyšel v únoru 2013. Technická komise ISSF schválila v lednu 2015 některá další 

doporučení a výklad pravidel. Tento nový výklad je obsažen v tomto dokumentu a bude aplikován 

při mistrovstvích ISSF v letech 2015 a 2016. 

 

 Účast na mistrovstvích v r. 2015. Vzhledem ke kvalifikacím na olympiádu se očekávají na všech 

světových pohárech a mistrovstvích rekordní počty účastníků. Očekává se, že v některých 

disciplínách bude překročen maximální možný počet účastníků a proto přihlášky, které budou 

doručeny po dosažení limitního počtu budou zařazeny na čekací seznam. Přihlášky z čekacího 

seznamu budou zařazovány přísně postupně pouze v případě uvolnění místa. Nejlepší způsob jak 

si mohou národní federace zajistit účast je zaslat přihlášky co nejdříve, nejraději před 30denní 

konečnou uzávěrkou přihlášek. 

 Omezení startů MQS. S ohledem na kapacitu střelnic není povoleno podávat přihlášky ke 

startům MQS na světové poháry v brokových disciplínách v r. 2015 před 30denní konečnou 

uzávěrkou přihlášek. Stejně tak nebudou akceptovány přihlášky MQS k závodům v rychlopalné 

pistoli v Mnichově před konečnou uzávěrkou přihlášek. Pokud budou v obou případech po 

konečné uzávěrce přihlášek volná místa, bude možno podávat přihlášky ke startům MQS, aniž by 

byla uplatněna pokuta za pozdní podání (čl. 3.7.3.4.3). Přihlášky budou přijímány v pořadí jejich 

doručení až do naplnění kapacity. 

 Spravedlivé přidělování možností neoficiálního tréninku. Pořadatel musí při přidělování 

neoficiálního tréninku zohlednit počet přítomných zemí a střelců. Pravidlo „Kdo dřív přijde, ten 

dřív mele“ tyto požadavky nesplňuje, protože dovoluje prvním získat větší podíl na tréninku. 

Pořadatel musí zajistit spravedlivé přidělování střeleckých stanovišť pro pušky a pistole úměrně 

počtům střelců přihlášených každou zemí a počtům přítomných střelců. V brokových disciplínách 

musí být místa ve skupinách a počet položek úměrný počtu přihlášených střelců každé země. 

Zemi se čtyřmi přihlášenými střelci musí být přidělen dvojnásobek tréninkového prostoru oproti 

zemi, která má přihlášené dva střelce (každý střelec musí mít stejné možnosti tréninku). 

 Doporučení pro národní federace: Umísťování státních vlajek na závodní oblečení. ISSF 

spolupracuje se systémem OBS, který bude zajišťovat živé televizní přenosy ze střeleckých 

soutěží na olympijských hrách 2016. Fanoušci a diváci mají silný citový vztah ke státním vlajkám 

a OBS vyzývá mezinárodní sportovní federace, aby rozšířily používání vlajek, aby se pomohlo 

divákům a televizním divákům určit národnost závodníků. OBS proto důrazně doporučuje ISSF, 

aby vyzvaly národní federace k tom, aby na závodní oblečení svých střelců umístily státní vlajky. 

ISSF k tomu vydává tyto pokyny: 

o Střelecké vesty brokařů. Podle čl. 9.12.3 má být na zádech střelecké vesty umístěna zkratka 

země podle seznamu MOV. Je povoleno umístit vedle ní národní vlajku (viz ISSF pravidla 

účasti – v originále str. 126 až 129). Některé země tak již učinily. ISSF vyzývá všechny národní 

federace, aby zvážily umístění národních vlajek na střelecké vesty. Vlajky mohou být 

umístěny i vpředu na čepicích nebo na štítcích slunečních clon.  



o Košile pistolářů. Některé země umístily národní vlajky na košile vpředu na jejich levou horní 

část (u střelců praváků). To je výborný způsob identifikace národnosti střelců. Národní 

federace, které tak ještě neučinily, se k tomu vyzývají. 

o Střelecké kabáty.  Zde je situace mnohem složitější, protože barva kabátů reprezentuje spíš 

střelce samotné, nikoliv země. Pokud to dovolí střih kabátu, může být národní vlajka 

umístěna nahoře na pravém rameni. Vlajky mohou být umístěny i vpředu na čepicích nebo na 

štítcích slunečních clon. 

 Prezentace medailistů. Zkušenosti z mistrovství světa a světových pohárů 2014 ukázaly, jak je 

důležitá prezentace medailistů televizi, médiím a divákům bezprostředně po skončení finále. 

ISSF bude v létech 2015 a 2016 v těchto prezentacích pokračovat. Pro jejich úspěšnost musí 

členové jury pomoci přivést medailisty do prostoru určeného pro prezentaci. Trenéři a ostatní 

střelci musejí po finále chvíli počkat, až budou medailisté vyhlášeni, než budou moci vstoupit na 

finálové střeliště. 

 6.2.3.1 Definice povelu „LOAD“ – „Nabíjet“. Otázka zní: Kdy je zbraň nabitá? Když je náboj 

vložený do zbraně nebo do nábojové komory nebo jen tehdy, když je uzavřený závěr? Odpověď: 

Zbraň se považuje za nabitou, jestliže je náboj nebo brok v kontaktu se zbraní. Nikdo nesmí před 

povelem „Nabíjet“ vložit náboj nebo brok do zbraně nebo její nábojové komory nebo hlavně. 

 6.3.6.4 Zadní terče v disciplínách na 25 m. Toto pravidlo stanoví, že na střelnicích 

s elektronickými terči musí být použity zadní terče, které pokrývají celou plochu terčového rámu 

na šířku i na výšku. Dotaz zněl, zda musí být takové zadní terče použity i na střelnicích 

s papírovými terči. Odpověď je ano, celoplošné zadní terče musí být použity při všech 25m 

disciplínách, protože jejich účelem je identifikovat zásahy mimo terče. 

 6.7.7.1 b) Přejímací komise. Zde se připomíná, že pořadatel a jury musí zorganizovat práci 

přejímací komise tak, aby se střelcům umožnilo podstoupit dobrovolnou přejímku počínaje dnem 

oficiálního tréninku a průběžně až do konce posledního soutěžního dne puškových a pistolových 

soutěží a soutěží na běžící terč. Pro všechny střelce je důležité, aby měli možnost nechat si 

přezkoušet jejich vybavení kdykoli během soutěže. Pro pistoláře mohou být na 25m střelnici 

k dispozici závaží na kontrolu spouště a zařízení na měření rychlosti střely, aby si mohli kdykoliv 

změřit odpor spouště nebo rychlost střely. 

 6.7.7.1 e) Plomby na střelecké kabáty a kalhoty. Puškové a přejímací jury se připomíná, že 

všechny střelecké kabáty a kalhoty musí být označeny jednorázovou očíslovanou plombou. Číslo 

plomby musí být zařazeno v databázi ISSF. Puškaři smějí mít pouze jednu aktivní plombu pro 

kabát a jednu pro kalhoty. Souhlas čísla plomby s databází bude náhodně kontrolován. Pokud na 

mistrovství nejsou k dispozici očíslované plomby, mohou být kabáty a kalhoty převzaty jen 

dočasně a označeny nálepkou. Tato nálepka platí ale pouze pro daný závod. 

 6.7.9.1 Kontroly po závodě. Toto pravidlo definuje, co musí obsahovat kontroly po závodě. 

Kontrola u puškařů musí zahrnovat kontrolu střeleckého oblečení, spodního oblečení, tejpování 

a kontrolu pušky. Kontrola u pistolářů musí zahrnovat kontrolu obuvi, tejpování, odporu 

spouště, rozměrů pistole a pažby a měření rychlosti střely. Kontrola u brokařů musí zahrnovat 

kontrolu střeliva a ISSF pásku u skeetu. Porušení pravidel u vyjmenovaných prvků při kontrole po 

závodě je důvod k diskvalifikaci. Nedodržení pravidel u prvků, které zde nebyly vyjmenovány, 

např. čepice a clony, se považuje za mírnější přestupek a důvod k varování, není to však důvod 



k diskvalifikaci. Jury má tyto nedostatky zjistit a napravit v průběhu tréninku nebo dříve než 

skončí kvalifikační závody. 

 6.14.1 Zveřejnění předběžných výsledků. Toto pravidlo stanoví, že hodnotící komise musí 

zveřejnit předběžné výsledky na výsledkové tabuli co nejdříve po dokončení každé směny, části 

závodu nebo celého závodu. Zveřejnění předběžných výsledků a vypsání 10minutového času na 

podání protestů (6.16.6.1) musí proběhnout ještě před vyhotovením startovních listin pro finále. 

Musí se tak stát bezprostředně po ukončení směny, a to i v případě, že ještě probíhají kontroly 

po závodě (6.7.9.1). Nelze čekat na ukončení těchto kontrol. Pokud by při nich došlo 

k diskvalifikaci, zveřejní se verze předběžných výsledků č. 2. Tento postup je nutno dodržet, aby 

se předešlo zpoždění zveřejnění startovní listiny pro finále a zahájení finále. 

 6.17 Rozstřely a opakování/dostřelování při závadách ve finále. V posledních dvou letech došlo 

k několika nešťastným situacím, kdy byli střelci zmateni, zda mají či nemají při rozstřelu, 

opakování nebo dostřelování střílet. ISSF souhlasí s tím, že v těchto situacích je pro střelce často 

velmi obtížné jednoznačně se rozhodnout, co mají udělat. Pokud k této situaci dojde, střelci 

nesmějí být trestáni. Pokud je nutné vyjasnit situaci, musí člen jury zasáhnout a ujistit se, že 

střelec, kterého se rozstřel týká, ví, že má nabíjet a pokračovat v rozstřelu. Členové jury 

a rozhodčí musí být také připraveni zastavit střelce, který omylem nabíjí a kterého se rozstřel 

nebo opakování/dostřelování při závadách netýká. 

  6.17.1.3 Střelcům se nesmí v průběhu finále pomáhat. Toto pravidlo stanoví, že střelec se musí 

zaprezentovat se svým vybavením včetně dostatečného množství střeliva, potřebného pro finále. 

To znamená, že jakmile je střelec jednou zavolán na na palebnou čáru finále, už mu ani trenér, 

ani rozhodčí ani člen jury nesmí pomáhat při přípravě na finále nebo změnu polohy. Je zakázáno 

donášet mu zapomenuté věci nebo vybavení nebo mu podávat něco, co mu upadlo. Pokud se 

střelec musí vrátit do přípravného prostoru pro něco zapomenutého, je to povoleno, pokud 

neruší ostatní střelce. Nebude mu však poskytnut žádný čas navíc a na představování musí být 

přítomen. 

 6.17.1.12 d) a 6.17.1.12 k) Kdy mohou finalisté vyjmout bezpečnostní praporky. Tyto dva 

články si protiřečí. Zatímco 6.17.1.12 d) stanoví, že poté, co střelci puškaři a pistoláři zaujmou 

svá místa na palebné čáře, mohou vyjmout bezpečnostní praporky, ale nesmějí střílet na sucho, 

čl. 6.17.1.12 k) říká, že bezpečnostní praporky musejí zůstat ve zbraních až do začátku času na 

přípravu a nástřel. Pušková a pistolová komise ISSF se shodly na tom, že 6.17.1.12 k) je 

významnější. Jakmile jsou střelci zavoláni na svá střelecká stanoviště, mohou manipulovat se 

svými zbraněmi, zaujímat střeleckou polohu, cvičně zamiřovat, ale nesmějí vyjmout bezpečnostní 

praporky ani střílet na sucho až do začátku času pro přípravu a nástřel. 

 6.17.3 Finále, třípolohový závod. Aby bylo možno zachovat prostor pro finále uklizený 

a atraktivnější pro televizi a diváky, byly pro třípolohové finále zavedeny speciální kontejnery na 

vybavení. Pro úspěch sportu je důležitá prezentace! Základní pravidlo pro využívání těchto 

kontejnerů je, že veškeré střelcem používané vybavení s výjimkou pušky a střeleckého stojanu 

musí být na střeliště přineseno v tomto kontejneru a všechno, co střelec v dané poloze 

nepoužívá, musí být v tomto kontejneru po celou dobu uloženo. Pokud střelec nepoužije 

v poloze vstoje střelecké kalhoty, musí je složit a uložit do kontejneru. Všichni finalisté se laskavě 

žádají, aby všechno nepoužívané vybavení ukládali do kontejnerů. Jestli něco neúmyslně 



upadne, může to člen jury nebo rozhodčí uložit do kontejneru. Rozhodčí a členové jury mohou 

také při změně polohy  vleže na vstoje složit nebo odstranit střelecké podložky. 

 6.17.3.d) Vložení bezpečnostních praporků během představení finalistů. Pravidlo je v tomto 

případě jasné. Finalisté musí pro představení vybít své pušky a vložit do nich bezpečnostní 

praporky. Rozhodčí se musí přesvědčit, že závěry zbraní jsou otevřené a že bezpečnostní praporky 

jsou vložené. Rozhodčí a členové jury musí sledovat dodržení tohoto pravidla po celou dobu 

představování finalistů puškařů i pistolářů. 

 6.17.5 Finále sportovní pistole žen. Na mistrovství světa v Granadě byl zaveden nový systém 

zacházení s vybavením finalistek v disciplíně sportovní pistole žen. Finalistky obdržely na uložení 

pistolí, střeliva a všeho potřebného vybavení malé kazety, v nichž mohly všechno přenášet na 

střelecká stanoviště. Po semifinále dvě závodnice pro bronzový medailový souboj použily tyto 

kazety pro přenesení svého vybavení na stanoviště C a H, dvě závodnice pro zlatý medailový 

souboj si mohly odnést své pistole do přípravného prostoru, kde mohly cvičit. Ostatní závodnice 

odložily veškeré vybavení v kazetách na stůl na boku střeliště a posadily se ke svým trenérům. 

Tento systém umožnil mnohem lepší přechod od semifinále k medailovým soubojům a bude 

proto používán i v letech 2015 a 2016. 

 6.19 Platí ISSF Dress Code – kodex oblékání – i pro trenéry? Kodex oblékání platí jasně pro 

střelce (6.19.2) a pro činovníky (6.19.3). I když v čl. 6.19.3 nejsou trenéři jmenovitě uvedeni, 

vyžaduje ISSF, aby všichni trenéři, kteří se objeví na finálovém střelišti a mohou být spatřeni 

diváky, médii a televizí, byli přiměřeně oblečeni. To je obzvlášť důležité při olympijských hrách, 

kdy finále mohou sledovat miliony televizních diváků. To znamená, že trenéři, kteří půjdou při 

kvalifikaci nebo finále na střeliště, nemohou nosit sandály, džíny, oškubané šortky a další 

podobné nesportovní oblečení. 

 7.4.5.1 e) Zakázané výstupky na dolní části botky pažby. Toto pravidlo zakazuje použít jakékoliv 

závaží či jiné zařízení, které vystupuje z dolní části botky. Není dovoleno takové zařízení nebo 

jinou část botky omotat páskou a považovat ho za součást pažby. Není dovoleno nic, co by 

vystupovalo z dolní části botky i kdyby to bylo překryto páskou. 

 7.5.7 Spodní oblečení. Bylo zjištěno, že někteří střelci si v třípolohovém závodě při přípravě na 

polohu vstoje oblékají druhou vrstvu spodního oblečení. To je povoleno, pokud celková tloušťka 

spodního oblečení nepřesáhne 2,5 mm. Všichni střelci, kteří použijí druhou vrstvu spodního 

oblečení, musí být upozorněni, že obě vrstvy společně nesmí přesáhnout 2,5 mm a že budou 

podrobeni kontrole po závodě. 

 7.7.3 Chyba při přepnutí na nástřel při změně polohy. Při světových pohárech v r. 2014 se 

několikrát stalo, že střelec při třípolohovém závodě opomenul po změně polohy přepnout 

elektronický terč do stavu „nástřel“ a byl následně podle čl. 6.11.7.1 penalizován. Pokud nedojde 

k přepnutí terče, pak je první nástřelná rána v nové poloze vyhodnocena jako nadpočetná rána 

v předchozí poloze. To ale není důvod k udělení penalizace odečtení dvou bodů. Záměrem 

čl. 6.11.7.1 a 7.7.3 není postihovat střelce za takovou procedurální chybu, zvláště když může být 

snadno napravena. V případě, že k tomu dojde, musí úsekový rozhodčí a člen puškové jury 

vyplnit protokol o incidentu (IR) a bezprostředně informovat technické pracovníky a příslušného 

člena hodnotící komise. Ti napraví situaci ručním zásahem do systému. 



 8.7.6.2 e) Diskvalifikace za vypálenou ránu před povelem „nabíjet“ (25m disciplíny). Byl 

položen dotaz, jak správně potrestat nabití a výstřel před povelem „nabíjet“. Podle čl. 6.2.3.4 

střelec, který vypálí ránu před povelem „nabíjet“ nebo „start“, může být diskvalifikován, byla-li 

ohrožena bezpečnost. Čl. 8.7.6.2 e), který platí pro 25m disciplíny, stanoví, že střelec, který vypálí 

ránu před povelem „nabíjet“, musí být diskvalifikován. Platí, že pokud k této situaci dojde 

v některé 25m disciplíně, střelec musí být podle 8.7.6.2 e) diskvalifikován a pokud k ní dojde 

v jiné disciplíně, jury rozhodne, zda šlo o porušení bezpečnosti nebo to byl důsledek nějakého 

zmatku či jiné události. 

 9.4.3 Brokové střelivo. Postupy používané v r. 2014 vyžadují striktní dodržování čl. 9.4.3, který 

stanoví, že střelec, který bude přistižen, že používá střelivo s náplní broků větší než 24,5 g, bude 

diskvalifikován. ISSF doporučuje výrobcům střeliva, aby věnovali péčí tomu, aby hmotnost 

brokové náplně nepřesahovala 24.5 g. Národním federacím se také oznamuje, že v letech 2015 

a 2016 bude přejímací komise a broková jury provádět kontroly a přestupky budou trestány 

diskvalifikací. Střelci a vedoucí družstev si musí být vědomi, že techničtí delegáti ISSF 

a předsedové jury používají ke kontrole hmotnosti brokové náplně státem přezkoušené váhy. 

 9.7.3, 9.8.3 Čas na přípravu. V r. 2014 začalo ISSF důsledně kontrolovat dodržování času na 

přípravu ve všech brokových disciplínách. Tato pravidla, která platí pro trap a double trap, 

stanoví, že střelec musí zaujmout stanoviště, zavřít zbraň a zavolat o terč do 12 sec poté, co 

předchozí střelec vystřelil na pravidelný terč a jeho výsledek byl zaznamenán, nebo poté, co 

rozhodčí vydá povel „start“. Uplatňování tohoto pravidla v kvalifikačních a semifinálových 

směnách je jasné, ale jisté nejasnosti jsou ve finálových medailových soubojích, a to od kterého 

okamžiku počítat 12sec interval. Při medailových soubojích musí být vydán povel „start“ pro 

prvního střelce. Odečítání 12sec intervalu pro druhého střelce musí být zahájeno automaticky 

v okamžiku, kdy je zaregistrován výsledek prvního střelce. Povel „start“ pro druhého střelce není 

nutný. Jakmile oba střelci v medailovém souboji vystřelí a přesunou se na další stanoviště, musí 

rozhodčí opět vydat povel „start“ pro prvního střelce. 

 9.8.6.1 a) Zkušební terče v double trapu. Pravidlo stanoví, že poté co jsou každý den vrhačky 

nastaveny a schváleny jury, musí být před první položkou vypuštěno po jednom zkušebním 

dvojterči pro každé nastavení (schéma A, B a C). Otázka je, zda to znamená, že se to má stát na 

každém střelišti jednou před tím, než první skupina začne závod, nebo pokaždé, když další 

skupina bude střílet svou první položku ten den. Protože to může být spravedlivé jen tehdy, když 

budou mít všichni střelci stejnou příležitost vidět zkušební terče, musí to být interpretováno tak, 

že jeden zkušební dvojterč pro každé nastavení musí být vypuštěn pokaždé, když další skupina 

bude střílet svou první položku ten den. 

  9.9.3.6 c) Je sledování terčů rukou ve skeetu povoleno? Pravidlo stanoví, že před zahájením 

položky není střelcům povoleno cvičně zaměřovat nebo provádět zraková cvičení se zbraní či beze 

zbraně na kterémkoliv jiném stanovišti. Smysl tohoto pravidla je zakázat nasazování zbraně 

a zamiřování na jiných stanovištích než na stanovišti 1. Někteří rozhodčí to interpretují tak, že 

v to zahrnují i to, že střelci, kteří nestřílejí, sledují rukou dráhu terčů. Smyslem tohoto pravidla 

není zakázat střelcům, aby sledovali jednou rukou dráhu terčů, když jiný střelec střílí. 

Pokud má kdokoliv další otázky k výkladu pravidel ISSF, ať kontaktuje sekretariát ISSF. 

 


